
Woont u buiten het verspreidingsgebied?
Geïnteresseerden die buiten het verspreidingsgebied wonen, maar wel het Samenspel willen 
ontvangen, kunnen contact opnemen met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.
Tegen een kleine vergoeding krijgen zij het Samenspel dan toegestuurd.

Vrijwillige bijdrage
Wilt u Samenspel financieel steunen door middel van een vrijwillige bijdrage, dan kunt u dit 
overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0122 1373 96 t.n.v. Stichting Samenspel.

Kopij voor de volgende uitgave van het Samenspel op 24 juni kunt u inleveren 

uiterlijk op DInsDag 14 juni voor 21.00 uur ‘s avonds 

via  redactie@stichtingsamenspel.nl of op Benonilaan15, 1695HD Blokker

Tekst kunt u het beste aanleveren in Word of direct in uw e-mailbericht. 
Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie, minimaal 1 Mb en illustraties zoals logo’s het liefst 
als illustrator EPS en anders ook in een zo hoog mogelijke resolutie. Als u hierover vragen 
heeft, kunt u ze uiteraard altijd stellen via redactie@stichtingsamenspel.nl .

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten en te beoordelen op toepasbaar-
heid en correcte inhoud voor plaatsing. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot 
de redactie via redactie@stichtingsamenspel.nl . Drukfouten voorbehouden.

Wilt u adverteren in Samenspel?
Als u een advertentie wilt plaatsen in Samenspel, kunt u contact opnemen met Zeeman recla-
megroep, Witte Paal 212 – 1742 LA Schagen, tel. 0224 - 296007 of e-mail: advertentie@zrgbv.nl

Heeft u een vraag voor de redactie?
Als u vragen heeft aan de redactie van Samenspel, dan kunt u bellen naar: 0229-241249
(tussen 19.00 en 20.00 uur).

Heeft u Samenspel niet ontvangen of heeft u een vraag over de verspreiding?
Als u opmerkingen of vragen heeft over bijvoorbeeld de verspreiding, kunt u contact opnemen 
met Henny Schoonderwoerd, telefoon 06-20564767.

Jaargang 52, nummer 11 10 juni 2022

Het Samenspel is een twee-wekelijkse uitgave (oplage 7000 stuks) 
van Stichting Samenspel en heeft tot doel de inwoners van Blokker, 
Oosterblokker, Bangert-Oosterpolder, Zwaag en Zwaagdijk-West op 
de hoogte te houden van de activiteiten van de verenigingen, stich-
tingen en organisaties in deze dorpen.

Redactieleden Samenspel: redactie@stichtingsamenspel.nl

- Eef Smal - Annemieke Ooms - Corina Schagen-van Willegen
- Henny Schoonderwoerd - Jan Koen 
- Mandy van der Laan - Chris Baesjou
   

SAMENSPEL
St icht ing



Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/Samenspel

Voor alle verschijningsdata en digitale edities:  www.dorpspleinzwaag.nl

MTB Cross Oosterblokker 
Mountainbike-spektakel in Drechterland
Dwars door café De Harmonie en de omliggende landerijen vindt zondag 26 juni een 
volwaardig mountainbike-evenement plaats voor zowel recreanten als gevorderden. 
De kermis van Oosterblokker vernieuwt zich geheel en daarvan is dit evenement een 
onderdeel. Aansluitend staan de ‘bruine’ bidons klaar in het dorpscafé en kan nog 
even nagepraat worden over de prestaties die ieder heeft bereikt. Daag iemand uit 
voor een onderling klassement of ga voor die eindbokaal in de fun-, dames- of top-
klasse. In de fun- en damesklasse is eveneens nog een prijs voor zowel de dorpswin-
naar als beste 55+ deelnemer. 
Inschrijven kan via de website: www.mtbcrossoosterblokker.nl . Deelname is vrij voor 
iedereen en bedraagt vijf euro. Inschrijven kan ook ter plaatse op zondag 26 juni om 
13.00 uur. Bij voorinschrijving is het ook mogelijk om een fiets te huren.

KVG Zwaag gaat zomervakantie in 
KVG Zwaag heeft na een druk bezochte jaarvergadering 
en het meebeleven van een sfeervolle Mariaviering in de 
mooie kerk van Nibbixwoud, haar seizoen afgesloten. Donderdag 25 augustus start 
de vereniging het nieuwe seizoen met een uitstapje naar Volendam. Er staat een 
bomvol programma klaar voor de leden, waaronder een bijzondere avond met een 
lezing door een Afghanistan-veteraan. Maar ook staat een dagje uit naar een van de 
vele tv-studio’s gepland, waarbij we na een rondleiding een tv-show opname kunnen 
meemaken. Kortom, uw bestuur heeft zich weer flink ingespannen om alles rond te 
krijgen. Maar ook nieuwe leden kunnen hiervan genieten. Voor 22,50 euro per sei-
zoen gaat u alles meemaken. Een telefoontje naar het secretariaat (0229-238155) en 
de uitnodigingen krijgt u thuisgestuurd.
Voor nu wensen wij al onze leden en huisgenoten een heerlijke zomer toe!



Lees verder op de volgende pagina >>

Coverstory: GODAVEZ

Op het omslag van Samenspel staan foto’s met namen 
van huizen uit ons verspreidingsgebied. De redactie 
heeft een oproep gedaan om ons deelgenoot te maken 
van het verhaal achter deze namen. Onderstaand een 
van de enthousiaste reacties van onze lezers.

Op Westerblokker 92c in Blokker wonen Gerard en Marrie Hoffer-Pronk. In 1992 zijn 
zij hier met hun drie dochters komen wonen. Marrie vertelt over de geschiedenis en 
de naam van hun huis. 

“De ouders van Gerard hebben dit huis laten bouwen in 1954. Vader heeft er helaas 
niet lang gewoond, hij overleed in 1956. Gerard’s moeder is later hertrouwd en heeft 

er tot 1992 gewoond.
Het huis staat vóór het vroegere voet-
balveld van De Blokkers. Ons pad was 
destijds de ingang naar het voetbalveld. 
Gerard’s moeder keek boven uit het 
achterraam naar de wedstrijden van haar 
voetballende zoons. Boer de Haan ging 
ook via het pad naar zijn land dat achter 
de voetbalvelden lag. Rond 1978 is het 
pad naar de andere kant verplaatst naast 
familie Van Iersel.

Wij wonen hier sinds 1992 nadat wij het 
voornamelijk zelf verbouwd hadden. 
Daarvoor woonden wij 18 jaar in de Kop-
pesstraat. Onze dochters Suzan en Mieke 
wonen nu in Hoorn en Marit woont in 
Panamastad. We genieten volop van onze 
vijf kleinkinderen. Keelah, Thymo en 
Fenna komen regelmatig over de vloer. Ik 

ben al 22 jaar oppas-oma, nu alleen nog voor Fenna van 8 jaar. Zij komt elke maandag 
bij ons en dan komen ook vaak de andere twee kleinkinderen pannenkoeken eten. De 
twee zonen van Marit (6 en 4 jaar) komen ieder jaar een aantal weken over. 

De naam Godavez bestond nog niet toen wij hier kwamen wonen. Gerard wilde eerst 
nooit een naam op het huis, maar de naam Godavez vond hij wel mooi. Wij hebben 
het naambord in 2000 van de kinderen gekregen toen we 25 jaar waren getrouwd. 
De naam is ontstaan nadat wij de bruiloft hadden bijgewoond van de zus van Ge-
rard die in Engeland trouwde met de Pakistaanse Amar. Op deze bruiloft waren ook 



Ophaaldatum plastic HVC Zwaag
OPHAALDATUM:  DONDERDAG 14 JULI

Pakistaanse familieleden en vrienden. Wanneer zij afscheid namen, zeiden ze ‘Goda-
vez’. In Urdu (Pakistaanse taal) betekent dit zoiets als ‘Tot ziens en God zij met U’. Wij 
vonden dit een mooi woord. Wij hadden en hebben nog steeds goede contacten met 
Pakistaanse vrienden.
Regelmatig blijven mensen voor ons huis staan en kijken naar de naam. En soms 
wordt ook gevraagd waarom deze naam op het huis staat.”

Oproep: ook een huis met een naam?
Lezers opgelet: heb je ook een huis met een bijzondere naam? Laat het ons snel weten 
en deel jouw verhaal met ons via de mail: redactie@stichtingsamenspel.nl . Doe er ook 
een duidelijke foto bij van het naambord én een foto van de bewoners voor het huis!

Ophaaldata oud papier Blokker
Het oud papier wordt elke woensdag in de oneven 
weken opgehaald in Blokker. De opbrengst komt 
ten goede aan De Blokkers.

OPHAALDATA:  WOENSDAG 22 JUNI
  WOENSDAG   6 JULI
SVP PAPIER GEBUNDELD OF IN DOOS/BAK AAN DE WEG ZETTEN.

Ontmoeten bij Brinkpark is een 
ontmoetingsplek voor heel Blokker, 
jong en oud. Een dynamische plek 
met gezellige zitjes, waar buurt 
en bewoners terecht kunnen voor 
diverse activiteiten en ontmoeting. 

In Ontmoeten bij Brinkpark bouwen we samen aan een plezierige ontmoetingsplek 
voor en door inwoners van Blokker vanuit verbondenheid met en voor elkaar.
We richten ons op het actief betrekken van inwoners door gezamenlijk sociale activi-
teiten te organiseren op basis van uw wensen en behoeften. De activiteiten in Ont-
moeten bij Brinkpark zijn gericht op ontmoeten, verbinden, ontplooien en bewegen. 
Het aanbod van activiteiten en voorzieningen wordt door ‘wijkverbinders en vrijwil-
ligers‘ samen beheerd en georganiseerd op basis van behoefte.
Wilt u meer weten over de activiteiten, dan kunt u uw vraag stellen via de website 
www.ontmoetenbijbrinkpark.nl . 
Bellen of mailen kan natuurlijk ook: 088-6652701 of info@ontmoetenbijbrinkpark.nl



Meester Derrikspark

Dit park, gelegen aan de Westfrisiaweg in Zwaagdijk-West, 
is de door de bewoners getransformeerd van gigantisch 
onkruidveld tot een prachtig park, bestaande uit een fruit-
tuin, een bewegingstraject en een dorpstuin (nog in ontwikkeling). Vele wandelaars 
hebben dit park reeds ontdekt, evenals de sporters die dankbaar gebruik maken van 
de sportapparaten. Voor het onderhoud van het park zijn vrijwilligers actief om al-
les netjes bij te houden zoals gras maaien en onkruid verwijderen. Om materiaal en 
brandstof te bekostigen zouden wij zeer dankbaar zijn als u maandelijks een bedrag 
van 3 euro wilt doneren. Ook een éénmalige sponsoring is zeer welkom. Graag nodi-
gen wij u uit om het Meester Derrikspark eens te bezichtigen. U zult versteld staan!
Steun ons in het onderhoud van het park door overmaking van uw bijdrage op bank-
rekening NL91 RABO 0349 9042 86

Commissie Meester Derriks Park

Mededelingen 

De huisartsenpraktijk is wegens nascholing, vakantie of nachtdienst maandag 20 
juni gesloten.

Met vriendelijke groet, A.E. Meijer en A.J.M. Bos, huisartsen

Bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn  
Woensdag 15 juni wordt een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. 
Mensen met vergeetachtigheid of dementie, hun partners, kinderen en belangstel-
lenden worden bij deze uitgenodigd. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Juridi-
sche zaken en dementie’. (Financieel) veilig ouder worden: wat kan ik nog regelen 
bij dementie? Volmacht, bewindvoering, mentorschap en curatele: wat houdt dat 
in? Als deskundige is Wolbrecht van Heuvel, kandidaatsnotaris, uitgenodigd. 
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman. 

Locatie: Hoge Hop, Roerdomp 2 in Hoorn. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Het 
programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet 
van tevoren aan te melden. Info bij Ellen Bos-Ruijer via e.ruijer@alzheimervrijwil-
ligers.nl of te bereiken via 0229-741741 (Geriant). 

Alzheimer Café Hoorn is onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georgani-
seerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, JonkersZorg, Martha Flora Hoorn 
en Geriant West-Friesland.



Nieuws van de Westfriese Toerclub (WFTC)

De maand mei is alweer voorbij en is het dan niet mooi dat de Neder-
lander Koen Bouwman de blauwe (berg)trui heeft gewonnen in de 
ronde van Italië? Veel leden van WFTC zijn nu nog meer trots op hun 
mooie blauwe shirts en broeken en voelen zich een beetje winnaars. 
Dit laatste is een beetje gekkigheid natuurlijk, maar toch.
WFTC is gewoon lekker bezig met mooie clubritten, met doordeweekse trainings-
groepjes, activiteiten in buitenland en evenementen voor alleen dames. In 2022 staan 
nog zes clubritten op het programma, waarvan de eerstvolgende zondag 12 juni is. 
Dit is Hollands mooiste molentocht over drie afstanden: 70, 102 en 122 kilometer. Wat 
is er mooier om mee te doen aan zo’n echte Noord-Hollandse fietstocht langs prach-
tige en karakteristieke molens? Het vertrek van onze clubritten is altijd vanaf ons 
clubhuis op de Noorderdracht 42a in Blokker met een vertrektijd van 09.00 uur.  
WFTC nodigt dan ook alle tourfietsers uit Hoorn en omgeving uit om deel te nemen 
aan een clubrit.  Het is een mooie kans voor de vele (nog niet bij een vereniging aan-
gesloten) tourfietsers uit bijvoorbeeld de Bangert en Oosterpolder om te ervaren hoe 
leuk het is mee te rijden met zo’n uitgezette rit.
Ik schrijf dit ook omdat WFTC graag nieuwe leden wil inschrijven. Momenteel heeft 
WFTC een kleine honderd leden met een mix van jong en oud, waarbij gelukkig ook 
steeds meer dames zich aanmelden. Maar meer dames bij de club is zeker een wens.
Voor meer WFTC-nieuws verwijzen wij graag naar onze website www.wftc.eu en 
Facebookpagina.  
Hieronder volgt het resterende programma van onze clubritten in 2022.

10 juli Markermeertocht 60/80/140 kilometer
7 augustus Waterlandroute 70/100 kilometer
21 augustus De Hel van de Wieringermeer 60/90 kilometer
4 september Wormerpoel 65/85 kilometer
18 september Hollandse Kroontocht 65/95 kilometer

Speurtocht in Zwaagdijk-West 

Zin in een route door de wildernis van 
Zwaagdijk-West? Ben je klaar om de 
woeste wateren te trotseren? Doe dan mee met onze speurtocht!
Locatie: De Wildebras, Balkweiterhoek 65 te Zwaagdijk-West
Datum: 12 juni. Van13.00 uur tot ongeveer 15.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar. Per groepje kinderen is begeleiding verplicht!

Voor de ouders, opa’s en oma’s is De Wildebras open, zodat ze gezellig kunnen kletsen 
en een kopje koffie of een biertje kunnen nuttigen tot de kinderen weer terugkomen. 

De Wildebras is elke tweede zondag van de maand geopend van 13.00 tot 17.00 uur.



  Column Brechje
Schuttingtaal

Ik hoor hier een vloek, daar een kreet. Dan een hoop kabaal 

van een hamer of boormachine.

‘Hé, buur, hou jij dit effe vast?’

‘Zo beter?’

Er wordt in heel veel tuinen geklust. De schuttingen zijn geleverd en de mensen die 

het kunnen, plaatsen hem samen met de buren. Dat scheelt nog kosten ook! Na de 

storm van een paar maanden geleden zijn er veel tuinen schuttingloos. De tuinen 

voelen zich bekeken, zo in hun blootje, en staan te trappelen om wat privacy. Ze zien 

er na het zweten en zwoegen van de mensen straks weer goed uit. Wat zullen de 

schuttingen blij zijn als ze eindelijk uitzicht hebben op groen, in plaats van elkaars 

achterkant, op het opslagdepot. Als we eerlijk zijn zegt iedereen een lelijk woord als 

de hamer op zijn duim terecht komt in plaats van op de spijker. Er zal maar een paal 

op uw voet vallen… Naast de taal die de buren met elkaar spreken, valt er af en toe 

een lelijk woord. Toch zorgt het samen klussen eerder voor verbinding en dat is juist 

goed. Als het werk klaar is, staan de schuttingen fier rechtop. Kijk ze stralen! Ik ben 

benieuwd wat de schuttingen ons zouden vertellen als ze konden spreken. Welke kat 

zijn nagels heeft geslepen, welke vogel een u-weet-wel heeft achtergelaten. Hoe hij 

zich voelt als het fietsstuur tegen hem aanvalt. Hoe hij zweet onder de zon. En dan 

zeggen wij dat schuttingtaal slecht is.

Kapot speeltoestel?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding

Kapotte lantaarnpaal?
Meld het op 
www.hoorn.nl/melding



Een warmer en mooier afscheid van mijn lieve vrouw,
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Alie Dudink-Van Oostrum

hadden wij ons niet kunnen wensen.
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid, de vele kaarten en bloemen.

Dit heeft ons goed gedaan.

Gerard Dudink
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Op 17 mei waren wij 60 jaar getrouwd en we kunnen terugzien op een mooie dag.
Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten en bloemen die wij ontvingen.

Een mooie erepoort voor de deur en een mooie levenscruise in de krant.

Nel en Mart Laan

18 juli 2022 zijn onze ouders

Wil Koning en Jos Koning-Hoek

65 jaar getrouwd.
Dankbaar en blij dat wij dit met ze mogen vieren.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Sweelinckhof 32, 1687 BW Wognum

Familieberichten & Zoekertjes
DANKBETUIGING

Lees verder op de volgende pagina >>

BEKENDMAKING

Open kruidendag zondag 19 juni van 10.00 tot 16.00 uur. Met kruiden-rondleidin-
gen, lezingen, informatie over cursussen en diverse kraampjes.    

Waar? In de kruidentuin van familie Van Diepen, Zuiderdracht 14 te Oosterblokker. 



Voor plaatsing in het Samenspel van 24 juni maart graag uiterlijk op  
DINSDAG 14 jun i voor 21.00 uur uw berichtje inleveren.

De kosten voor het plaatsen van een bericht in deze rubriek zijn € 5,-
Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening: nL 17 RaBO 0122 1373 96 

t.n.v. stichting samenspel
De tekst kunt u mailen naar redactie@stichtingsamenspel.nl 

en mag beslist niet te lang zijn (max. 50 woorden).
Het bedrag dient uiterlijk op de inleverdatum (zie hierboven) overgemaakt te zijn.

De redactie zorgt er dan voor dat uw zoekertje wordt geplaatst.

Heeft u iets te koop of zoekt u iets, wilt u iets 
bekend maken, aanbieden of vragen?

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor zoekertjes en familieberichten van particulieren 

(geen onroerend goed). Gevonden voorwerpen kunt u gratis plaatsen. 

Commerciële uitingen van handelaren en bedrijven worden niet geplaatst.  

De redactie bepaalt of uw inzending in deze rubriek past en hierover kan niet worden 

gecorrespondeerd.

GEZOCHT

Fruitplukkers/pluksters gevraagd voor de oogst van rode bes, kersen en pruimen in 
de maanden juli en augustus. Reacties graag naar Kieftenburg Zachtfruit, 

Wijzenddijkje 11 te Westwoud via e-mail: jkieften@xs4all.nl

Heeft u een nog wat tijd over?
Wij zoeken chauffeurs  voor het vervoer van de bewoners van woonvoorziening De 

Westerhout in Blokker en de cliënten van Zorgboerderij De Oostertuin in Ooster-
blokker en Zorgbrasserie Bij de Molen. Het is heel mooi vrijwilligerswerk voor één 

dag per week (in overleg) van 8.00 tot 9.30 uur en van 15.15 tot 16.45 uur. 
Lijkt het u leuk om dit werk te doen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact 

opnemen met Ted Alferink: 06-20409687. 
Op www.deoostertuin.nl en www.dewesterhout.nl en www.brasseriebijdemolen.nl 

vindt u meer informatie over de woonvoorziening en dagbestedingsplekken.



Kunst en theater, daar willen 
onze kinderen meer over weten! 
De onderbouw van het Ooievaarsnest houdt zich bezig 
met de schone kunsten. Schilderen en tekenen staan 
natuurlijk iedere week wel op het programma, maar als 
je specifiek het werk van een kunstenaar als Mondriaan 
gaat namaken of de schilderkunst uit de Gouden Eeuw 
hebt bewonderd tijdens een uitstapje naar het West-
fries Museum, dan ontstaat weer nieuwe inspiratie! 

Ook bij de BSO wordt volop kunstzinnig gewerkt. De 
mooiste creaties ontstaan met knipkunst in allerlei 
vrolijke kleuren. De collega’s van zowel opvang als on-
derwijs hebben met elkaar dan ook het thema ‘kunst’ 
omarmd. De activiteiten onder schooltijd lopen door in 
het programma ná schooltijd. Zo gaat dat in een inte-
graal kindcentrum (IKC). 

Natuurlijk is er meer dan schilderkunst. Ook het theater 
wordt verkend, evenals de muziek. En als er ook nog 
een juf op school is die heel mooi harp kan spelen, is 
het natuurlijk een fantastische ervaring om die harp 
van dichtbij te kunnen bekijken en beluisteren of zelfs 
even samen met juf op te spelen. 

Het mooie van kunst en muziek is dat je zonder elkaar 
te verstaan, je er toch samen van kan genieten. Vlad, 
onze kleuter uit Oekraïne, geniet met volle teugen sa-
men met zijn klasgenootjes van alle mooie dingen die 
ze zien en horen of knutselen en schilderen. 
De klassen en het BSO-lokaal vullen zich langzamer-
hand met de werken van de kinderen om nog even een 
tijdje van te genieten voordat al dat moois mee naar 
huis kan worden genomen.

KIndcentrum Het Ooievaarsnest omvat basisonderwijs, 
buitenschoolse opvang, peutergroep de Ooievaartjes 
en peutergroep de Zwaaghalsjes. Meer informa
tie: www.ikcooievaarsnest.nl of volg ons op Instagram 
en Facebook. 

Caroline Sunnotel
Directeur Kindcentrum Ooievaarsnest



11 juni Het Zwierig Zomerconcert van strijkkwartet Amarens Aanvang: 20.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 

12 juni Hollands Mooiste Molentocht Westfriese Tourclub Start: 09.00 uur
 Handbalveld, Noorderdracht 42a, Oosterblokker

12 juni Kidsconcert ‘Peter en de Wolf’ Aanvang: 14.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

15 juni Alzheimer Café Hoorn,  Inloop vanaf 19.00 uur
 Hoge Hop, Roerdomp 2, Hoorn Aanvang 19.30 uur

19 juni (André) Hazesdag! 14.00-18.00 uur
 Ontmoeten in Brinkpark, Blokker

19 juni Opening Feestweek Zwembad De Wijzend Aanvang: 13.00 uur
 Pastoor Nuijenstraat 57, Zwaag 

20 juni Clinic ‘warm zwemmen in buitenwater’ door Marcel Stroet 18.00-20.00 uur
 Zwembad De Wijzend, Zwaag

21 juni Inloop bootcamp 19.00-20.00 uur
 Zwembad De Wijzend, Zwaag

22 juni Clinic ‘borstcrawl zwemmen’ door Edith van Dijk 19.00-20.00 uur
 Zwembad De Wijzend, Zwaag

23 juni Clinic ‘open water zwemmen’ door Hans Beenker 19.00-20.00 uur
 Zwembad De Wijzend, Zwaag

24 juni Waterpoloclinic 19.45-20.45 uur
 Zwembad De Wijzend, Zwaag

25 juni Waterbandenpolotoernooi Vanaf 14.00 uur
 Zwembad De Wijzend, Zwaag

25 juni Landwerkdag 10.00-15.00 uur
 Mak Blokweer, Blokker

26 juni Maks’ Biomarkt Vanaf 10.00 uur
 Mak Blokweer, Blokker

26 juni MTB Cross Oosterblokker Vanaf: 13.15 uur
 De Harmonie, Oosterblokker 

26 juni Kidsconcert ‘Het Zwanenmeer’ door De MuziekUnie Aanvang 14.00 uur
 Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker

Activiteitenagenda  juni

Als u activiteiten (als hierboven) wilt vermelden in Samenspel, kunt u uw kopij mailen 
aan: redactie@stichtingsamenspel.nl.



Als u activiteiten wilt vermelden in Samenspel op het gebied van SPORT, 
kunt u uw kopij mailen aan: redactie@stichtingsamenspel.nl t.a.v. Eef Smal.

BLOKKERSCOMPLEX VOETBALTOERNOOIEN

18 juni Meiden  13-19 jaar

25 juni Jeugd (jongens) 7-13 jaar

26 juni  Jeugd (jongens) 14-19 jaar

Info: www.tournify.nl/live/blokkersjeugd

HANDBAL

19 juni Dames HV Blokker-Spartanen 2 12.10 uur Blokker 

19 juni Dames Westfriezen-KDO 12.45 uur Zwaag

26 juni Dames Westfriezen-Meteoor 14.50 uur Zwaag  

Sportagenda juni

Zomerhockey bij WFHC Hoorn
Wat is er leuker om de zomer actief en sportief door te brengen met je 
favoriete sport? De West-Friese HockeyClub biedt daarom aan alle jeugd-
leden zomerhockey aan. Ook niet-jeugdleden worden van harte uitgeno-
digd om mee te doen met zomerhockey. De kosten voor deelname bedragen 25 euro 
voor tien trainingen en voor de jongste jeugd 15 euro. Meer informatie en opgeven: 
www.wfhc.nl .

Het zomerhockey vindt plaats in de periode 
van 13 juni tot 17 juli, dus gedurende vijf 
weken. Het wordt zoals gebruikelijk bege-
leid door de vaste trainerscrew. Per week 
worden per leeftijdscategorie in principe 
twee trainingen aangeboden. Meisjes en 
jongens uit dezelfde leeftijdscategorie van 
verschillende teams trainen met elkaar in 

dezelfde trainingsgroep. Bij zomerhockey staat het samen plezier maken namelijk 
centraal. Ook als je geen lid van WFHC bent kun je komen meetrainen. De trainingen 
en de partijtjes worden zodanig aangepast dat alle deelnemers aan bod komen. Dat 
geldt natuurlijk ook voor degenen die tijdens zomerhockey voor het eerst kennisma-
ken met hockey. 
Deelnemers aan het zomerhockey die (nog) geen WFHC-lid zijn, betalen overigens 
géén inschrijfgeld als ze na de zomer besluiten lid te worden! Niet-leden kunnen 
zich via de WFHC-site aanmelden voor zomerhockey. Ook de trainingstijden voor het 
zomerhockey staan op de site vermeld.



Wat is jouw verhaal over Westfriesland?

Op het erf van museum Huis van Oud aan de Grote Zomerdijk 33 in Wognum zijn 
zondag 3 juli verhalen te beluisteren rond het thema ‘Westfriesland’. Tot nu toe heb-
ben zes mensen die hun verhaal willen voorlezen zich opgegeven. Wie doet er nog 
meer mee?  De middag wordt gehouden in het kader van de tentoonstelling in het 
museum aan de dijk  die de titel heeft ‘Kijk op West-Friesland’. De voorleessessies zijn 
om 15.00 en 16.00 uur.
Schrijf een verhaal over deze streek, over je dorp, over je straat of je huis. Het kan 
een herinnering zijn of een ervaring uit het heden, het mag in het Nederlands of het 
Westfries. Ook gedichten zijn welkom. Lang of kort, dat maakt niet uit. 150 woorden 
is goed maar 500 woorden kan ook.
Stuur je schrijfsel naar Ina Broekhuizen: inaslot@quicknet.nl . Meer informatie: 0229-
572159. Je krijgt vervolgens bericht over de organisatie van de middag.

Draag bij aan een toekomst zonder MS 
Van 27 juni t/m 2 juli is de landelijke huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS 
Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de deuren of komen online in actie 
voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). Draag bij aan onderzoek naar deze ze-
nuwslopende ziekte en geef aan de collectant!

MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel verschillende gezichten 
kent, maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in de campagne ‘Face it. MS is zenuw-
slopend’. In de campagne zijn vijf personen te zien die verschillen in leeftijd en ieder 
in een andere levensfase zitten, maar één ding gemeen hebben: ze hebben alle vijf 
MS. Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten de ze op indringende wijze zien wat er 
met hen gebeurd is sinds ze de diagnose MS kregen.

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onder-
zoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt 
wordt en hoe het genezen kan worden. 
Naar verwachting zullen zo’n 10.000 collectanten 
in hun buurt langs de deuren gaan. Daarnaast zul-
len vele honderden online gaan collecteren.
Collectant gemist? Doneer online via 
www.nationaalmsfonds.nl of maak je donatie 
over op NL 92 INGB 000000 5057. 
Wil je zelf in actie komen? 
Maak dan een digitale collectebus aan op 
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl en begin 
direct met online collecteren.



Drie bijzondere concerten in Oosterblokker

De laatste drie concerten in de reeks ‘Karakteristiek Klassiek’ staan 
deze maand op het programma. Na het indrukwekkende concert 
van pianovirtuoos Wouter Harbers op 28 mei staat als eerste het 
Zomerconcert van strijkkwartet Amarens op het programma. 
Amarens bestaat uit vier professionele muzikanten die keer op 

keer weten te verrassen met hun enthousiasme, creatieve en originele con-
certen. Graag voegen ze bij dat laatste het woord fantasierijk toe. En dat 

is waar het bij muziek vaak om draait. Je ogen sluiten en dwalen door 
andere werelden, de zon op je huid voelen en rondjes draaien in 

een veld vol zomerbloemen. Het Zwierig Zomer Concert is het 
hartverwarmende en zomerse alternatief op het geannuleerde 

Winter Wodka Concert van Strijkkwartet Amarens. Begin de 
zomer vroeg dit jaar met dit concert vol zomerse invloe-

den en een hoge drukgebied aan warme klanken 
en vrolijke dansen. Geen wodka, maar een heerlijk 
glaasje rosé? 

Haal de zomer in huis met dit concert zaterdag 11 juni, 
aanvang 20.00 uur.

Zondag 12 juni staat het kids-concert ‘Peter en de wolf’ op het programma. Een bij-
zonder verhaal met muziek van Sergej Prokofjev, wat ook wordt verteld met woor-
den. Een live luisterboek dus eigenlijk. De mensen en dieren in het verhaal worden 
allemaal door een instrument gespeeld. West-Fries muziekdocent Steffen Snip ar-
rangeerde deze versie van Peter en de Wolf waarin elf verschillende klarinetten en 
saxofoons het verhaal en haar bijzondere personages omzetten in muziek. 
Aanvang 14.00 uur. Voor de kinderen is een glaasje limonade bij de prijs inbegrepen.

Zondag 26 juni sluiten de muziekdocenten van muziekschool De MuziekUnie het 
concertprogramma af met het prachtige kids-concert ‘Het Zwanenmeer’. Muziekles 
krijgen van deze docenten is een feestje, maar ook aanstekelijke liefde en passie 
voor muziek. Daarnaast leer je communiceren met muziek en ontdek je de werelden 
die schuilgaan achter de muziek. Het concert is gebaseerd op het wereldberoemde 
sprookje, prachtig op muziek gezet door Tjaikovski. Prinses Odette zit gevangen in 
het lichaam van een zwaan door de vloek van een tovenaar. Zal het haar lukken om 
aan de vloek te ontsnappen en weer zichzelf te worden? Aanvang 14.00 uur. Voor de 
kinderen is een glaasje limonade bij de prijs inbegrepen.

Kom ook muziek ontdekken in Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker. 
Reserveren is gewenst, maar niet noodzakelijk. 
Kaarten reserveren kan via: www.klassiekinwf.nl/reserveren of vanaf een half uur 
voor aanvang bij de entree. Daar is uitsluitend per pin te betalen. Volwassenen 17,50 
euro per persoon, kinderen 10 euro per persoon.



Buurttuin bij de Gaardjes

De vorige keer hebben we al gemeld dat er nog een keer een naam bedacht mag 
worden voor een trol/kabouterachtige. De skiënde trol bij de buurtbieb, Chioni, heeft 
zijn prachtige naam al binnen. Nu zoeken we voor deze vrolijke deugniet ook nog 
een naam. Hij zit ietwat verscholen in de buurttuin, bovenop het insectenhotel. Voor 
zijn blote onderdelen te hopen dat er niet al teveel stekende insecten in het hotel 
logeren.
Wil je kans maken op wat lekkers en weet jij een naam voor deze dappere deugniet? 
Stuur jouw idee vóór 14 juni naar zeelenbaal@gmail.com of schrijf je verzonnen naam 
met je eigen naam en adres op een briefje en doe het bij Bessegaard 12 in de brieven-

bus. Aan ons de moeilijke taak 
de leukste, meest bijpassende 
naam te kiezen. Ook als je niet 
in deze buurt woont, ben je 
natuurlijk van harte welkom een 
leuke naam te verzinnen.

In de buurttuin is óók iedereen 
welkom om een kijkje te ne-
men. We zien de tuin razendsnel 
veranderen, wat groeit en bloeit 
het snel. Vanwege het droge 
weer moesten we begin dit 
voorjaar zelf goed zorgen voor 
voldoende water. We halen een 
deel uit de sloot en van buren 
Joop en Alie mogen we de wa-
tertank vullen, waarvoor onze 
grote dank en het al verkregen 

bloemetje. Later dit voorjaar hebben de weergoden de taak van het water geven van 
ons, de agrariërs en vele anderen overgenomen. We hoopten de droge periodes met 
olla’s wat op te kunnen vangen maar keramische potten konden we niet zo makkelijk 
vinden. Het is nu gelukt zes potten te scoren waar we drie olla’s van hebben gemaakt. 
Komende tijd gaan we het uitproberen, tenzij de weergoden met water blijven gie-
ten natuurlijk. 
Anderen van de tuin hebben hier en daar weer leuke plantjes kunnen vinden en zo 
blijft het een levendig gebeuren, iedereen gaat daarin tussendoor zijn gangetje. Als 
groepje zijn we vaak op zaterdagochtend aanwezig maar binnenkort gaan we op 
een zaterdagochtend naar de open tuinendag bij de Koepoortsweg. Wie weet wat 
we daar weer voor inspiratie opdoen, dat laten we weten in het volgende Samenspel, 
samen met de uitslag van de gekozen naam van deze deugniet. We zijn benieuwd!

Groetjes Theo, Marjo, Fia, Ans, Ton, Sonja, Joke en Marjo



Jubileumconcert Zingenderwijs, opgedragen aan Jan Vlaar 

Zondag 22 mei vond in de Pancratiuskerk het herdenkingsconcert plaats ter nage-
dachtenis aan Jan Vlaar, die jarenlang dirigent en animator van Zingenderwijs is 
geweest. Zijn overlijden hakte er bij onze dorpsgemeenschap twee jaar geleden be-
hoorlijk in. Sympathiek halfstok hangende vlaggen konden bij lange na niet uitdruk-
ken hoe uiting kon worden gegeven aan het medeleven met zijn naasten. Twee jaar 
geleden kleurden de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus na 
zijn overlijden het afscheid tot een leeg, gevoelloos gebeuren. Initiatieven die bij dit 
afscheid normaal gesproken hadden moeten plaatsvinden, konden op geen enkele 
manier worden ontplooid. De emoties bij dit afscheid werden grofweg de mond ge-
snoerd, juist op deze dag waarop een grotere blijk van medeleven en waardering op 
zijn plaats zou zijn geweest.

Voor dit concert was gekozen voor een gezamenlijk optreden van de koren Zingen-
derwijs en het Gelegenheidskoor, die beide door Jan Vlaar zijn opgericht. Het reper-
toire van Zingenderwijs vertoonde een liederenkeus, alle ooit van zijn hand. Het was 
een mooie afspiegeling van de reis door de tijd van het meer dan 40-jarig bestaan 
van zijn koor, dat hij ooit als jongerenkoor in het leven had geroepen. Het Gelegen-
heidskoor onder leiding van Ruud Hoogenboom completeerde op passende wijze het 
muzikale repertoire op deze speciale middag.

Ed Koelemeijer heette de aanwezigen welkom, in het bijzonder natuurlijk Marja, de 
kinderen en vele familieleden en genodigden. Tussen de optredens door konden de 
aanwezigen genieten van een muzikaal intermezzo door pianiste en erelid Vera Koe-
dooder en haar kleindochter.
Velen hielden de emoties amper in bedwang bij een door Kirstin en Inge kristalhel-
der tweestemmig gezongen Ave Maria, dat de muisstille kerkruimte tot in de verste 
hoeken vulde.
Met volledige instemming kan worden gezegd dat iedereen kon terugkijken op een 
waardig eerbetoon aan Jan, die niet alleen muzikaal, maar nog meer als mens node 
in onze kerk- en dorpsgemeenschap wordt gemist. 

Een liefhebber van rustige pianomuziek?
Kom dan naar het unieke ‘Miniconcert met Marieke’. Marieke 
is professioneel pianiste en brengt instrumentale pianomuziek 
ten gehore met eventueel zang. Na afloop gaan de aanwezi-
gen blij en ontspannen naar huis. 
Zaterdag 25 juni worden concerten gegeven die elk 1 uur du-
ren. Er zijn nog laatste plekken om 13.00 uur en om 14.30 uur. 

Belangstellenden zijn van harte welkom op P. v/d Meerschstraat 
1 in Zwaag. Ook is 25 juni een priveconcert mogelijk voor bij-
voorbeeld twee personen. Meer info op www.mariekeduin.nl .



Uitje Seniorenvereniging Zwaag naar Bolsward 

Woensdag 25 mei vond ons uitstapje naar Son-
nema Berenburg in Bolsward plaats. 
Tijdens de passage van de Afsluitdijk heb ik 
verteld over het ontstaan van de dijk en de hele 
voorgeschiedenis, die teruggaat tot het begin van de jaartelling. Vanwege de werk-
zaamheden aan de dijk was een stop bij het monument, waar de dijk in 1932 werd 
gesloten, niet mogelijk. 

Bij aankomst in Bolsward of Bolsjaert, 
zoals het in het Fries heet, werden we 
ontvangen in een soort bruin café annex 
filmzaal met koffie en thee. Door een 
fout in de communicatie was er helaas 
geen Friese koek, maar kregen we wel 
een tweede kopje. 
Een gastvrouw vertelde over het ont-
staan van Sonnema. De naam Berenburg 
komt van de Amsterdamse kruidenhan-
delaar Hendrik Beerenburg. Hij ver-
kocht kant- en klare kruidenpakketjes, 
waarmee hij een pittig kruidendrankje 
kon maken. De Friese schippers, die op 
hun skûtsjes naar de Bollenstreek in het 
westen voeren, brachten zo Beeren-
burg van Amsterdam naar Friesland. De 
kruidenmengsels kwamen ook bij Fedde 
Sonnema in Dokkum terecht. Fedde was 
een eigenzinnige man, die voor een ty-
pisch Friese smaak van Beerenburg langs 
de Friese meren op zoek ging naar nog 
andere kruiden. Na het nodige expe-
rimenteren, produceerde Fedde vanaf 
1860 zijn eigen Sonnema Berenburg 
(met één e). Hij verkocht dat niet alleen 
in zijn eigen café, maar ook aan derden. 
Na ruim 100 jaar werd het fabriekje in 
Dokkum te klein en ging Sonnema sa-
men met een producent van Beerenburg 
in Bolsward, waar ze nu nog zitten, met 
behoud van het originele product. 
Vervolgens werd een film getoond en 
uitleg gegeven over het productieproces 

Lees verder op de volgende pagina >>



inclusief bottelen en verpakken. We kregen een aantal kruiden te zien die door het 
alcoholmengsel wordt geroerd, maar het uiteindelijke recept blijft uiteraard geheim. 
Na het mechanisch afvullen en het voorzien van een dop, worden de flessen verpakt 
en naar het distributiecentrum in Zoeterwoude vervoerd. Overigens worden niet alle 
producten, waaronder mixdranken met cola en sinas, in Bolsward gemaakt. Tenslotte 
was er natuurlijk een borrel voor alle deelnemers. 

Na afloop ging iedereen de stad in voor een lunch, een wandeling door de stad of 
lekker even winkelen. Bolsward is een heel oud stadje, als kleine nederzetting ge-
sticht in 713. Door een stadswandeling kregen we een goede indruk van het mooie 
stadje met de route van de Elfstedentocht, een prachtig oud raadhuis, het Titus 
Brandsma museum, vele 17e-eeuwse panden en twee prachtige kerken: de Broere-
kerk uit de 13e eeuw en de Martinikerk, gebouwd in de 15e eeuw.
Om half vier stapte iedereen weer in de bus voor de terugreis. Tijdens de rit over 
de Afsluitdijk heb ik verteld over alle renovaties die momenteel plaatsvinden. Het 
verhogen van de dijk en het meer stormbestendig maken, is voor het grootste deel 
al uitgevoerd. Momenteel werkt men aan het uitbreiden van de spuisluizen bij Den 
Oever en het aanpassen van de overige sluizen. Daarnaast wordt een vismigratierivier 
van vier kilometer gerealiseerd, waardoor de vissen ongestoord van zout naar zoet en 
van zoet naar zout kunnen zwemmen.
Kwart voor vijf waren we weer in Zwaag en keerde een ieder voldaan huiswaarts. De 
reiscommissie kreeg van vele leden een bedankje voor het leuke uitje. 

Jan Knijn, secretaris en gids voor deze dag

Zwembad De Wijzend 50 jaar 

Inmiddels zijn de inschrijvingen voor de verschillende clinics 
aardig op gang gekomen. Wil je nog mee doen, wacht dan niet 
te lang want vol is vol. Bij sommige clinics is een maximumaan-
tal deelnemers vastgesteld. Inschrijven kan via de receptie van De Wijzend. Dinsdag 
21 juni vindt ‘s morgens een badpakken-verkoop plaats. Onder het genot van een 
kopje koffie een leuk badpak uitzoeken. Wie wil dit niet. 
Verder zijn we nog steeds op zoek naar medewerkers die op ons mooie complex wat 
kunnen betekenen. Heb je interesse, kom langs en vraag informatie en wat de eisen zijn. 
Op verzoek zijn we van maandag t/m vrijdag tot 12.00 uur open voor banenzwem-
men. Dit was tot 10.30 uur maar het wedstrijdbad is langer open en het piratenbad 
gaat dan om 12.00 uur open. In de vakantie zullen we dit weer aanpassen. Maar te 
zijner tijd meer daarover. 
Voor alle verdere informatie kunt u terecht bij de receptie van De Wijzend. 
Telefonisch bereikbaar op 0229-237422.

Met vriendelijke groeten, Team De Wijzend



Het laatste ‘huis van de tijd’

Afgelopen week kwam een prachtig essay voorbij van een studente die in haar vrije 
tijd draagster is en dus bij uitvaarten samen met een team de kist van de overledene 
mag dragen. Zij noemde in haar essay een uitvaartkist een ‘huis van de tijd’.

De mens maakt bij leven veel tastbare dingen (bijvoorbeeld een huis) om zich mee 
te omgeven, maar achter dat huis ligt een andere woonplaats verborgen: die van de 
tijd. We zijn altijd vooral inwoners van de tijd en we zijn maar een klein tijdje van 
die grote, eeuwige tijd hier op aarde. Als we zoveel nadenken over hoe we hier in 
ons aardse leven wonen, is het zeker ook de moeite waard om na te denken over dat 
laatste, in feite eeuwige ‘huis van de tijd’ waar we na ons overlijden in komen te lig-
gen. En wat zijn er veel mogelijkheden op dat gebied; een degelijke uitvaartkist van 
hout in alle soorten die u maar kunt bedenken. Maar ook een prachtige rieten mand 
of een zelfgemaakte ‘boomkist’. Wat denkt u van een prachtige wade om liefdevol 
in toegedekt te worden? Of een kist omhuld met een stof naar wens, een ‘wrap’ van 
een favoriete afbeelding of prachtige, professionele en op maat beschilderde kist?  
De laatste twee opties kunnen zelfs aan huis gebeuren, terwijl de nabestaanden erbij 
zijn. Zoveel mensen, zoveel wensen… In welk ‘omhulsel’, welk laatste ‘huis van de 
tijd’, zou u willen liggen? 
Nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden? Voor meer info kunt u altijd bij ons terecht.
Wij staan 24 uur per dag voor u klaar voor melding overlijden en zijn er voor u met 
onze professionele en creatieve ondersteuning. 
Dichtbij vertrouwd, telefoon 06-11444417.

Lian Kroon, Sandra Boorsma, Yvonne Out en Monique Bankras

Namens de gezamenlijke uitvaartverenigingen:
St. Barbara Zwaag
St  Barbara Oosterblokker
St. Jozef Blokker
De Laatste Eer Blokker/Zwaag
Uitvaartvereniging Schellinkhout



Musicalvereniging Zwaag is uit de startblokken 

Op het moment dat ik deze tekst op mijn Macbook inklop, 
staan we vlak voor de eerste repetitie van de nieuwe mu-
sical. Een week eerder hebben we met z’n allen in onze 
thuisbasis De Witte Valk naar de professionele uitvoering 
gekeken. En wat een spektakel gaat dat worden. Veel, heel 
veel rollen voor mannen, vrouwen, maar ook jongens en meisjes. We kunnen daarom 
veel vers, met name mannelijk bloed en jong bloed gebruiken.
Daarom organiseren wij maandag 20 juni een open avond in De Witte Valk. Een 
mooie gelegenheid om kennis met ons te maken en sfeer te komen proeven én wel-
licht al te laten zien dat er talent in je schuilt. Dus mannen, schroom niet en sluit je 
aan bij ons, join the club.
Oh, had ik nog niet geschreven over welke 
nieuwe grote musical het gaat? Misschien 
weet je het al en heb je het gezien op de 
socials, het gaat om ‘Ciske de Rat’. We mik-
ken daarom niet alleen op mannen maar 
óók op tieners en vooral die tieners die af-
gezwaaid zijn bij de jeugdmusical en nog te 
jong waren om zich bij ons aan te sluiten. 
We passen speciaal voor die jongelingen 
repetities zo aan dat nachtrust en school-
resultaten er niet onder gaan lijden. Houd 
onze social media kanalen in de gaten!

Iets heel anders. Wij zijn ook op zoek naar een penningmeester. Geen zware taak 
met ons relatief kleine ledenbestand. Maar iemand met feeling voor boekhouden is 
toch wel gewenst. Meespelend lid zijn is niet noodzakelijk, maar als je wil meespelen, 
dan kan dat natuurlijk. Voel je iets voor deze vrijwilligerstaak? Neem dan contact met 
ons op. Je wordt bovendien gesteund door enkele commissieleden die jou graag als 
teamlid willen verwelkomen. Daarnaast zijn vrienden van Musicalvereniging Zwaag 
en sponsors uiteraard ook meer dan welkom, maar dat moge bekend zijn.

Graag goed gebundeld! De opbrengst komt ten goede aan de Zwaagse verenigingen. 
Steun ook uw vereniging met oud papier voor het L.O.P.! Kijk eens op www.lopzwaag.nl

Liefdewerk Oud Papier Zwaag
Het oud papier wordt elke maandag in de 
oneven weken opgehaald in Zwaag.

OPHAALDATA: 
MAANDAG 20 JUNI
MAANDAG   4 JULI



Protestantse kerkdiensten
De kerkdiensten in de wijkgemeente Zwaag-Blokker 
worden afwisselend gehouden in de Dorpskerk van Zwaag 
(Kerkelaan 8) en in de Dorpskerk van Blokker (Westerblokker 105). 

1e, 3e en 5e zondag van de maand: ZWAAG; 2e en  4e zondag van de maand: BLOKKER. 
De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur.

Zondag 12 juni Blokker: 
ds. T. van Lente-Griffioen

Zondag 19 juni Zwaag:  
ds. J. Meinders 

In Blokker is de Dorpskerk elke zaterdag- en zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur 
voor een moment van bezinning of het opsteken van een kaarsje. Er is iemand aanwezig.

Zondag 26 juni Blokker: :
ds. R. Kooiman

Zondag 3 juli Zwaag:   
ds. J. Meinders 

Voetbalcompetitie onder 7 jaar bij Woudia in Westwoud

Ook volgend seizoen (vanaf september) doet Voetbalvereniging Woudia uit West-
woud mee aan de Mini Champions League in Drechterland. Een onderlinge samen-
werking van Spirit’30, De Valken, WSW en Woudia.

Hoe werkt het?
Elke zaterdagochtend, vier tegen vier, of vijf tegen vijf, voetbal voor jongens en 
meisjes van 5 en 6 jaar in een shirt van hun idolen: Galatasaray, Barcelona, Chelsea, 
Manchester United, Celtic, Inter Milan, Real Madrid en Bayern Munchen. Rond de 
klok van 09.30 uur start de eerste wedstrijd. Op vier veldjes worden drie wedstrijden 
van 20 minuten gespeeld. Dus geen vele kilometers voor één wedstrijd. Geen vaste 
keeper, onbeperkt wisselen en buitenspel, dat komt later wel! Alles draait om plezier 
in het spel en het resultaat is van ondergeschikt belang. Alle spelers ontvangen na de 
competitie een oorkonde als bewijs van deelname. 

Wat heb je nodig? 
Een paar voetbalschoenen! Sponsor Koburg zorgt dat elk team zijn eigen tas krijgt 
met Champions league shirts. Trainen, dat doen onze mini-pupillen bij Woudia op 
woensdagmiddag. Natuurlijk organiseren wij gedurende het jaar nog vele andere 
leuke activiteiten voor de jeugd.

Wil jouw kind ook meedoen?
Het lijkt misschien nog ver maar momenteel zijn we bezig met de indeling voor 
volgend seizoen omdat wij de teams al moeten inschrijven. Dus is of wordt je kind 
binnenkort 5 of 6 en wil hij/zij graag meedoen? Geef hem of haar dan nu op via 
www.woudia.nl/lid/  Voor informatie en foto’s: www.minichampionsleague.nl of 
e-mail naar jeugd@woudia.nl

Met sportieve groet, Jeugdcommissie V.V. Woudia



Vieringen: 

De Lourdeskapel in Zwaag is geopend op de dagen dat het secretariaat open is.
De eucharistievieringen op dinsdag t/m vrijdag beginnen om 09.00 uur in de kerk, alleen op woensdag 
om 08.30 uur met Stille Aanbidding.

Za. 11 juni 19.00 uur Oosterblokker Schelpenviering - Eucharistieviering m.m.v. Caecillia
Zo. 12 juni 09.30 uur Zwaag Schelpenviering - Eucharistieviering m.m.v. Cantor
  11.00 uur Hoorn Schelpenviering - Eucharistieviering m.m.v. Cantor
Za. 18 juni 19.00 uur Westwoud Eucharistieviering m.m.v. Martinuskoor klein
Zo. 19 juni 09.30 uur Zwaag Sacramentsdag - Eucharistieviering met Samenzang
  11.00 uur Hoorn Sacramentsdag - Eucharistievering m.m.v. Schola Canto-
rum
Za.  25 juni 19.00 uur Oosterblokker Eucharistieviering m.m.v. koor Zingenderwijs
Zo. 26 juni 09.30 uur Zwaag Eucharistieviering m.m.v. koor Marcanto
  11.00 uur Hoorn Eucharistieviering m.m.v. koor Voces Cyriaci

Rooms-Katholieke kerkdiensten

Kerkgebouwen: 
Hoorn  H.H. Cyriacus - en Franciscuskerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn
Oosterblokker  O.L.V. Visitatiekerk, Oosterblokker 68, 1696 BJ Oosterblokker
Westwoud  St. Martinuskerk, Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD Westwoud
Zwaag  St. Martinuskerk, Pastoor Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag
  Lourdeskapel, Pastoor Nuijenstraat 2, 1689 GM Zwaag

Eerst aanspreekbare pastores: 
Pastoor Samuel Marcantognini en Kapelaan Javier Acuña, telefoon 0229-703042
Parochiesecretariaat Heilige Matteüs is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur, 
woensdag gesloten.

Lourdes
Wat heeft het ons goed gedaan, de week dat wij naar Lourdes zijn geweest.
Het was heel emotioneel. Het is moeilijk aan anderen te vertellen wat Lourdes met je 
doet, dit moet je meegemaakt hebben.
Ook willen wij iedereen bedanken die deze reis voor ons hebben mogelijk gemaakt. 
Het was geweldig.

Herman en Annie Hoek



Alarmnummer Ambulance / Brandweer / Politie 112

In niet-levensbedreigende situaties
Ambulance of Brandweer  072 - 564 44 44
Politie  0900 - 88 44
Erwin Kuiper, wijkagent Zwaag / Blokker 0900 - 88 44
  erwin.kuiper@politie.nl
Storingsnummers
Elektriciteit / Gas  0800 - 90 09 (24 uur per dag)
Kabel  0900 - 1884 (lokaal tarief)
Water  0800 - 023 23 55

Gemeente Hoorn  0229 - 25 22 00

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Maelsonstraat 5 (voor parkeergarage Dijklander Ziekenhuis) 0229 - 29 78 00
- avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedgevallen.
- dagelijks tussen 17.00 uur en 08.00 uur.
- in het weekend en tijdens feestdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. 

Bezoekuren alg. verpleegafdelingen Dijklander Ziekenhuis Hoorn (zie ook https://www.dijklander.nl)
Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur, van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

Maelson Apotheek Dijklander Ziekenhuis
Maelsonstraat 3 (naast hoofdingang Dijklander Ziekenhuis) 0229 - 20 80 01
Verstrekking medicijnen van 17.30 tot 08.30 uur op werkdagen en in de weekeinden.

Huisartsen Zwaag, Blokker en Oosterblokker
A. de Lange Plantage 29 1695 BA Blokker 0229 - 23 21 30
A.E. Meijer Pennekamplaan 57-59  1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66
Huisartsenpraktijk Bangaerde Krommewoud 46 1689 JP Zwaag 0229 - 26 15 22
Huisartsenpraktijk Julianalaan Julianalaan 9a 1689 EG Zwaag 0229 - 21 22 22
Huisartsenpraktijk Bangert en Oosterpolder, Jacobsstaf 52-b,  1689 XG  Zwaag  0229 - 22 80 41
Huisartsenpraktijk Scheer Boekerij 54 1695 JC  Blokker 0229 - 27 82 68

   
Spoeddienst tandheelkundige zorg voor West-Friesland 0226 - 36 02 29
Steunpunt Zorg voor Welzijn    0229 - 27 21 96
Dierenambulance    0229 - 24 53 53

Zonnebloem Zwaag/Zwaagdijk-West
Betty Groot, Dovenetel 39 (Zwaag/Bangert Oosterpolder) 06 - 20 42 3666
Mariejan Spil, Zwaagdijk 367, Zwaagdijk-West.    06 - 14 95 0037
Zonnebloem Westerblokker
Susan Langenberg, Plantage 19, Blokker (Bezoekwerk)  06 - 24 72 9060
Karin Jong-Koen, Bandstraat 8, Blokker (Secretaris)  0229 - 24 76 27
Zonnebloem Oosterblokker /Schellinkhout
Jacqueline Weening, Oosterblokker (Secretaris)   06 - 41 16 5711    jweening@gmail.com
Onafhankelijk Ouderenadviseur MEE & De Wering 088 - 00 75 000
Wijksteunpunt Ouderenzorg St. Jozefpark Blokker 0229 - 24 06 04
Wijksteunpunt Ouderenzorg Perelaar Zwaag 0229 - 21 23 23
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I) Zwaagdijk-West 06 - 14 95 0037
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Zwaag, Zwaagdijk-West
R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara  Oosterblokker.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer   Zwaag en Blokker
Uitvaartvereniging St. Jozef    Westerblokker
Uitvaartverzorgers bovenstaande verenigingen: 
Lian Kroon, Sandra Boorsma, Yvonne Out en Monique Bankras 06 - 11 44 44 17

Hulpverlening vanuit de West-Friese kerken voor iedereen 0229 - 27 16 84
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur.

Belangrijke gegevens en telefoonnummers


